O crescimento e a Realidade
«As características comuns à iniciação arcaica são extraordinárias: do
mesmo modo que os jovens primitivos abandonam a população, para se
isolarem numa temerosa floresta, os adolescentes modernos vão para o
underground, para os novos ghettos ou para a natureza selvagem; (...) do
mesmo modo que a iniciação arcaica supõe a prova sangrenta e o suplício,
a iniciação moderna supõe o risco de morte, quer no jogo, quer na
delinquência, quer na nova guerrilha urbana. A única e capital diferença é
que a instituição arcaica é inteiramente controlada pela hierarquia social e
pela classe adulta, enquanto a nova instituição, em via de se constituir, é
autogerida pela classe adolescente que quer conquistar o estado adulto.» E.
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Morin .

Para deixar de ser a criança que já não é e se afirmar como pessoa autónoma, o
adolescente começa por queimar tudo o que adorou, revoltando-se contra a
autoridade dos pais e rejeitando os modelos que estes lhe oferecem.
A criança, essa colocou os seus pais e o adulto em geral, sobre um pedestal. Há uma
altura, certamente, em que ela deixa de acreditar na omnipotência e omnisciência
deles, para os considerar com mais realismo. Contudo, a admiração e o respeito que
sente por eles são puros e não põe em dúvida, por um instante sequer, as suas
prerrogativas e a sua autoridade. Quando desobedece ou quando se opõe a uma ou
outra das suas exigências, nunca o faz para protestar contra a sua situação de criança
e reivindicar o seu direito à independência.
Mas na adolescência tudo se modifica. Em vez de serem sobrestimados, os pais são
agora criticados, julgados por um rapaz ou por uma rapariga que os olham sem
indulgência e até com hostilidade. As pequenas faltas de carácter, as fraquezas, os
defeitos, grandes ou pequenos, dos pais tudo são examinados meticulosamente. A
sua ternura torna-se sentimentalismo importuno, a sua solicitude, intromissão, a sua
firmeza, vexame deliberado.
Há uma coisa que os jovens não podem suportar da parte dos mais velhos é o sorriso:
sorriso trocista perante um penteado ou um pormenor do vestuário muito sofisticado;
sorriso perante uma frase pomposa e rebuscada, uma reflexão exaltada; e, pior do que
um sorriso trocista, um sorriso indulgente, sorriso dirigido às crianças e que diz mais
claramente que as palavras: «Criancices!». Frente à atitude condescendente do
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adulto, o adolescente sente-se literalmente aniquilado, porque se sente imediatamente
postergado à situação de criança dependente; é a negação de todos os seus esforços
para se afirmar como um ser autónomo; esforços desajeitados, no início, mas que
querem ser tomados a sério, já que é através deles que o jovem Eu, inseguro, começa
a procurar-se a si mesmo.
Em todos os adolescentes se nota, em diversos graus, a procura de originalidade. Ela
traduz a necessidade de quebrar as formas anteriores, de se distanciar do que se era
e já não se é, dos pais, do meio. Esta necessidade de originalidade, considerada por
Debesse, um dos aspectos essenciais da crise juvenil, e à qual consagrou uma obra
importante, manifesta-se pelos mais diversos modos: no vestuário, no comportamento,
na linguagem, na escrita, nas ideias.

